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iSA İNAN YAZDI:

Sardunyaya Ağıt
Yaksın Dünya
Akdeniz yaraşıyor sana demişti ya
ne akdeniz yakıştı can babaya
ne de ege
mezarında bile rahat vermediler adama
al bir uzun hava
bu kadarcıkmış
anayasası insanın
arkamdan konuşmasınlar diye
el bile sallamadı hayata
değişim dedi
demin dedi
bu denli olmamıştı dünya hali
el tutuşa tutuşa
farzet ki hiç ayrılmadık dedi
denizle buluşmaya gitti
Can baba
sevgi duvarını aştık
rengâhenkti datça
sardunyaya ağıt yaksın dünya
Can Baba

AYDIN ÇUBUKÇU
YAKIN DOSTU
CAN YÜCEL'İ
YAZDI

HEP BİR EMEKÇİ GİBİ YAŞADI...
Ona bakarak, sorardım: Günümüzün bakan oğullarından hangisi, yaşlılığında yoksulluk
sınırında yaşayacak acaba? Bir evi vardı ve güçlükle almıştı.
Şiirinden, yazılarından para kazanıyordu ve bu onun en büyük övüncüydü.
Can Yücel’in ölümünün üzerinden kaç yıl geçtiğini hesaplamak kadar güç bir aritmetik
sorusu yoktur. Çünkü beklenen yanıt, iki rakamın alt alta yazılıp birbirinden
çıkarılmasıyla elde edilmez.
Henüz toprağa verilmemişti. Köy kahvesinin önündeki bir ağacın altında, tahta tabutun
içinde duruyordu.
Dünya ıssızlaşmış, eksilmiş, daralmıştı.
Bir gün önce, Ankara’nın ortasında kamu emekçilerinin izinsiz eylemi sırasında, polisle
göğüs göğse gelinmişken gösteriyi yöneten otobüsün üstünden bağırmışlardı:
“Can Yücel aramızda, Can Yücel aramızda!”

İzmir’de hastalıkla cebelleş haldeyken, buraya nasıl geldi diye düşündü insanlar bir an...
Sonra anlaşıldı: Ölmüştü ve ruhu aramızdaydı! tam da Can Yücel’in olması gereken yerdi. Can
Yücel tam da orada, her zaman beraber olmak istedikleriyle birlikte olurdu.
Dövüşen emekçilerle!
Yaşamını, şiirini, öfkesini ve küfrünü adadığı insanlarla birlikte, hep düşünü kurduğu kıpkızıl bir
dünyaya doğru giderken, rüzgâra karşı şarkı söyleyerek yaşamalıydı...
Halka, işçilere, çalışarak yaşayan herkese duyduğu derin sevgi, aslında emeğin yeryüzündeki
etkisini ve işlevini derinlemesine bilen kafasından kaynaklanıyordu. Kalbiyle değil, beyniyle
seviyordu.
Yalnızca sevgiden ibaret değildi onlarla ilişkisi. Bilinçli bir örgüt adamı olarak son nefesine kadar,
inandığı ne varsa gerçekleştirmeye çalıştı. Hastalığını hatırlatıp dinlenmesini, bir köşede uslu uslu
oturmasına öğütleyenlere, “Ben şairim; fil değilim, ölümü bir köşeye çekilip bekleyemem.
Meydanlarda ölmeliyim” diyordu.

Yıl 1993...Can Yücel Arif Damar, Aydın Çubukçu ve Nuray Sancar ile birlikte

HAYATTA
BEN EN ÇOK
BABAMI
SEVDİM

Resim: İRFAN ERTEL

Karaçalılar gibi yardan bitme bir
çocuk
Çarpık bacaklarıyla -ha düştü, ha
düşecekNasıl koşarsa ardından bir devin
O çapkın babamı ben öyle sevdim
Bilmezdi ki oturduğumuz semti
Geldi mi de gidici-hep, hep acele
işi! Çağın en güzel gözlü maarif
müfettişi
Atlastan bakardım nereye gitti
Öyle öyle ezberledim gurbeti
Sevinçten uçardım hasta oldum
mu
40'ı geçerse ateş, çağrırlar
İstanbul'a
Bir helalleşmek ister elbet, diğ'mi,
oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk
oyununu
Ohh dedim, göğsüne gömdüm
burnumu
En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki
devin
Daha başka tür aşklar, geniş
sevdalar için
Açıldı nefesim, fikrim, canevim
Hayatta ben en çok babamı
sevdim.

Yıl 1997. Can Yücel Leman Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kutlu Esendemir ile mahkemede sanık sandalyesinde.. Fotoğraf: Hacer Foggo

CAN BABA VE MERYEM ANA
Yıl 1996. Aylardan Eylül.
Dönemin çok beğenilen mizah dergisi "Leman"da Can Yücel'in bir şiiri yayınlanıyor.
Şöyle diyor Can Baba.
"Hep üzülüyorum kadın doğmadım diye
Kim bilir ne oyunlar oynardım erkeklere
Halt etmiş yanımda Meryem ana
Bilmezdim bile İsa'yı kimden peydahladığımı
Haksız mı çıkardım? Yoo
Sanki erkek takımı o kadar erkek
Ve Allah'ına kadar o kadar hırt ki..."
Vay sen misin bunları yazan.
Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Halt etmiş yanımda Meryem ana" ve "Bilmezdim bile
İsa'yı kimden peydahladığımı" mısralarıyla, dinlerce kutsal sayılan Meryem ana ve İsa
peygamberin alaya alındığını iddia ederek Can Yücel hakkında dava açıyor.
Şairin 1 ile 2 yıl hapsi isteniyor.
Aradan aylar geçiyor.
Can Yücel Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık sıfatıyla hakim karşısına çıkıyor.
Hakim iddianameyi okuyup, Can Yücel'den savunmasını istiyor.
Can baba hakime, "savunmamı sözlü değil, yazılı yapacağım" diyerek, itiraz dilekçesini
veriyor. Dilekçe'de şu fıkra yer alıyor.
"İstanbul'un eski bir semtinde, hali vakti yerinde, iyiliksever bir musevi vatandaş
yaşıyormuş.
Mahallede tüm yoksullara yardım ediyor, herkesin derdiyle ilgileniyormuş.
Ancak çocuğu olmuyormuş.
Karısıyla konuşup mahalleden bir kız çocuğunu evlatlık edinmişler.
Ona anne baba olmuşlar, okula yazdırmışlar.
Ama kız 17 yaşına geldiğinde hamile kalmış.
Üstelik karnındaki çocuğunun babasını bir türlü söylememiş.
Baskılar artınca da "beni üvey babam kirletti." demiş.
Bizim Musevi vatandaş ne kadar "hayır" dese de kimseyi inandıramamış.
Günlerce sokağa da çıkamamış.
Ve bu karalamayı onuruna yediremediği için intihar etmiş.
Öbür dünyada melekler tarafından sorgulanırken, bir köşeden Tanrı sorgulamayı
izliyormuş.
Bizim Musevi vatandaş ağlamaktan sorulara yanıt veremiyormuş.
Bunu gören Tanrı araya girmiş.
‘Sevgili kulum seni intihar edecek kadar yaralayan ve bu kadar ağlatan olay nedir?’
Musevi vatandaş ağlamayı kesip konuşmaya başlamış.
‘Yüce Rabbım, ben kimseye kötülük yapmadım, aksine herkese iyilik elimi uzattım.
O kıza baba oldum, evime aldım. Bana bu iftirayı neden attı. Bunu
kabullenemiyorum.’
Tanrı derin bir ah çekmiş ve şöyle demiş:

"Seninki de bir şey mi sevgili kulum. Bana Meryem ile ilgili öyle bir iftira attılar ki, 2000
yıldır üzerime atılan bu lekeyi silemiyorum. O yüzden üzülme seni cennetime alıyorum."

Can Baba'nın avukatı Polat Sabuncu'nun anlatımıyla, mahkeme bu itiraz dilekçesini okuduktan
sonra hukuk, ilahiyat ve edebiyat fakülteleri öğretim üyelerinden oluşan üç kişilik bir bilirkişi
kurulundan rapor alınmasına karar veriyor.

Bilirkişi kurulu raporunu henüz dosyaya sunmadan, Can Yücel’in 12 Ağustos 1999 tarihinde
ölümü nedeniyle 8 Kasım 1999 tarihinde dava düşüyor.

ŞİİRDE ÜSLUP
“İstanbul Liseli
Gençler Sordu /
Şiirde Üslűp
Nedir Diye?”
“Bende dedim ki
bazıları
Ayçiçeği diyorlar
günebakana
Bazıları da
günebakan diyor
ayçiçeğine
Ben günebakanı
yeğliyorum
Belki de güne
yöneldiğim için
yine”
(RENGAHENK)

14 Nisan 1973. Adana Cezaevidir)nde Can Yücel İle Abdullah Nefes

ADANA DAMINDA DOĞAN ŞİİR
Yıl 1973. Can Yücel geçen yıl kaybettiğimiz yazar, şair Abdullah Nefes ile Adana
Cezaevi'ndedir. O akşam cezaevinde "aç aç" eğlencesi vardır.
Bu eğlence 1950'lerde Amerikan Ordusu'ndan Türkiye'ye adapte edilen ve kışlalarda,
cezaevlerinde uygulanan bir yöntemdir. Bir kadın erotik danslarla askerleri ve
mahkumları eğlendirir.
Can Yücel, Abdullah Nefes diğer mahkum arkadaşları zorunu olarak eğlenceye
katılırlar. Sahnedeki kadın dans ettikçe mahkumlar "aç, aç" diye bağırır.
Abdullah Nefes'in anlatımına göre eğlence sonrası Can Yücel, hücresinde kağıdı,
kalemi eline alıp şu şiiri yazar:

AÇIZ AÇ
aç! aç! aç!
diye haykırıyor yüzlerce mahkum.
canımız yanmış gibi değil,
canımız yana yana
haykırıyoruz sahnedeki kadına:
aç aç açç
bir koçbaşı gibi zorluyor duvarları
çığlığımız
açız çünkü,
açız…
hem sade
o kadına
ve kadınlara değil
güneşe,
yeşile,
toprağa
ve açık havaya açız
adam gibi çalışmaya
insan gibi yaşamaya da açız
onun için de işte,
sahnedeki kadınla değil asıl
bu düzenin bazına asılıyoruz
aç aç aç
diye haykırıyoruz.
kilitleri aç
kelepçeleri aç
demir kapıları aç
aç! aç! aç!

açız çünkü,
açız
hem sade
içerde değil
güneşe,
yeşile,
toprağa,
açık havaya,
adam gibi çalışmaya,
insan gibi yaşamaya
sade içerde değil,
dışarda da açız
onun için de işte,
sahnedeki kadına değil asıl,
bu düzenin bazına asılıyoruz
aç aç aç diye haykırıyoruz.
bize okul, bize yol, bize fabrika aç!
aç aç aç
yine de nazlanıyor sahnedeki rakkas
bu açmaza son çare
bi açık versin diye bakıyoruz
canımız yanmış gibi değil
canımız yana yana haykırıyoruz:
açamaz açamaz açamaz
ama hala anlamıyor ki düzenbaz
gönül hoşluğuyla o açmazsa eğer
fırladığımız gibi bu tarih denen sahneye
aç dediklerimizi biz
kendi ellerimizle açacağız!

1973 Adana Cezaevi, Soldan Ayakta: Abdullah Nefes, İsmail Beşikçi, Yaşar Uçar, Can Yücel.
Oturanlar: Recep Mutlu, İsmail Aydınlı, Ahmet Hamdi Dinler

Yıl 1973: Adana Cezaevi'nde Ozan Telli-Can Yücel-Abdullah Nefes.

AYDIN ŞİMŞEK YAZDI:

Can Yücel İçin
Eksik
Kalacak
Bir Söylem…
ELBETTE NE KADAR YALANSIZ YAŞARSAK...
Datça’yı eliyle koymuş gibi bulmuştu. Datça da onu… O nedenle birinden
bahsettiğimizde diğerinden doğal olarak bahsediyoruz. Datça’yı Can’dan,
Can’ı da Datça’dan ayırmak mümkün değil…
Can Yücel ile uzun yıllara dayanan tanışıklığımın bir ucu doğrudan
edebiyata-şiire dayanırken diğer ucu da 7 yıl Datça’da birlikte yaşadığım,
güzel anılar ve özel zamanlar paylaştığım başka bir derinlikte süregelmiştir.
Elbette bu tanışıklığın, dostluğun başka bir yönü de politik ortaklığımız,
politik kimliğimizdir.
90’lı yıllarda, siyasi tutuklu olarak kaldığım cezaevinden yeni çıkmıştım. Bu
arada içeride iki şiir kitabım yayımlanmıştı ve dikkat çeken bir şair olarak
dergilerde şiirlerim yayınlanmakla birlikte politik çözümlemeler yaptığım,
sanat-estetik sorunları üzerine kafa yorduğum yazılarım da dönemin önemli
dergi ve gazetelerinde yer almaktaydı. Bu sanat-edebiyat-politik ortamda
yolumun Can Yücel ile kesişmesi de son derece olağandı. Aynı ortamlarda
bulunmak, onunla sohbet etmek ve onun bilgi birikiminden beslenmek
kıymetliydi.
Yine aynı yıllarda kalıcı olarak yolu Datça’ya düşünce Can Yücel’in, bir
Datçalı olarak onunla uzun soluklu zaman geçirme olanağım da artmış oldu.

Son zamanlarına kadar çok şey yaşayıp, çok şey paylaştığım Can Yücel’in şiir birikimi
kadar hümanist kimliği de öğreticidir.
Şiirimizdeki yeri açısından çok şey yazılıp söylendi, eklenecek çok şey de kalmadı. Yine
de iki şeyin altını çizmek isterim; onun şiirinde ironi bir tür mitlere başkaldırı, mit
yıkıcısıdır. Bundandır ki onun şiirinin sınırlarını çizmek mümkün değildir, sınırlandırılmış
ve kurala dönüşmüş şeylere onun için yıkılması gereken şeylerdir.
Kurduğu şiirsel dil de, gündelik dil de verili dilin dışındadır. Bize bir olguya birden çok
bakma biçimini sezdiren, duyumsatan bir dildir. Bu nedenle onun şiirinin evreni
diyalektik döngüdedir. Bu döngün içinde vicdan ve adalet duygusuyla, bu alanların
ezilenler için genişletilmesi vardır.
Yani devrimci bir zihinsel olduğu kadar bedensel bir açılım vardır. Mare Nostrum adlı
şiirindeki yüz metreyi en hızlı koşan Deniz Gezmiş’i duyumsatma biçimini
düşündüğümüzde söylemeye çalıştığım şey daha da berraklaşacaktır. “En uzun koşuysa
elbet Türkiye'de de devrim/ O, onun en güzel yüz metresini koştu/ En sekmez lüverin
namlusundan fırlayarak…/ en hızlısıydı hepimizin,/ En önce göğüsledi ipi…/ Acıyorsam
sana anam avradım olsun/Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun!”
Egemen akla ve mutlak iktidar anlayışına karşı da ironiyi en yüksek düzeyden dile ekler.
Argo bir tür koçbaşı olarak gelip bu mutlaklığa vurur. İkinci olanağı da; -özellikle Datça’da
yaşamaya başlamasıyla birlikte- güçlü bir pastoral dünya çizmesidir. Bu dünyada doğa
ve yaşam örgüsünün tüm varoluşu öne çıkar.
Çevresel sorunların, doğa insan çatışması içindeki sürecini duyumsatır. Yaşamsal
varoluş içerisindeki dağ, taş kurt kuş… Her şey şiirine girer. Son şiirlerinde gündelik
yaşam mekânlarının şiire girerken, yine gündelik ilişkilerini yürüttüğü insanların o doğal
hallerini şiirine aktarır.
Böylelikle de belli bir tarih bilinci yaratmayı önemser, bu önemsemenin bir ucunda
evrensellik bir ucunda da yerellik var. Böylelikle Can Yücel şiirinin omurgası ve
dokusunda hem bir bütün olarak ülke, hem bütün dünya ve özelde de Datça vardır.
Can Yücel’i ne kadar anlatmaya çalışsak da, tanımaya çalışsak da onun özgün kimliği ve
derinliği yine onda saklıdır. Şu iki dizesi bile o derinliğin içinde uzun süre kalmamıza
yeterli değil midir?
“…Bir gece sevgi duvarını aştık/Düştüğüm yer öyle açık öyle seçik ki/
Başucumda bir sen varsın bir de evren/ Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi/
Yalnızlığım benim çoğul türkülerim/ Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi”
Elbette…ne kadar yalansız yaşarsak…

Can Yücel'den Metin Göktepe'ye...
1993 yılında Can Yücel Gerçek Dergisi'nde yazdığı bir yazı nedeniyle hakim karşısına
çıktı. Sultanahmet Adliyesi'ndeki duruşmayı genç bir muhabir de izliyordu.
Omuzunda fotoğraf makinası tüm detayları tek tek not aldı.
Bu genç Gerçek Dergisi'nin muhabiri Metin Göktepe'ydi. Duruşma sonrası Can Yücel
beraat etti. Metin Göktepe büyük bir heyecanla ve sevinçle dergiye koştu ve haberi
yazdı.
Aradan 3 yıl geçti. Metin Göktepe artık Evrensel Gazetesi'nin muhabiriydi.
8 Ocak 1996 tarihinde, cezaevinde öldürülen iki tutuklunun cenazelerini takip ederken
gözaltına alındı.
Polislere gazeteci olduğunu söylemesine rağmen "gazeteciye özel muamele" diyen polis
memurları tarafından dövülerek öldürdü.
Cinayet kamuoyunda büyük infial yarattı.
Dönemin İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan, "Konuyla ilgili tam bilgim yok. Ancak son
gelen bilgiler, Metin Göktepe'nin duvardan düşerek öldüğü şeklindedir." diye bir
açıklama yaptı.
Ancak adli tıp raporu ve gördüğü tanıkları Metin'in polis tarafından öldürüldüğünü
doğruluyordu. Dava sürekli farklı şehirlere alınarak 4 yıl sürdü.
1999 yılının Şubat ayında yapılan duruşmada, 11 memurdan altısı hakkında 7 yıl 6 ay
hapis cezası verildi.
Daha sonra usul bakımından iptal edilen bu karar, temyiz edildi. 5 Mayıs 1999'da
Yargıtay, 6 sanıktan cezası onaylanmış 5 emniyet amiri hakkındaki hükmü de esastan
bozdu. Kamuoyunda "Rahşan affı" diye bilinen afla şartlı tahliyeden yararlanan polisler,
toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası hüküm giydiler. Metin Göktepe, o tarihe kadar gözaltında
öldürülmüş bütün gazeteciler arasında, katillerinin suçu mahkeme kararı ile onaylanan
ilk gazeteci oldu.
Metin Göktepe'nin katledilmesi Can Yücel'i üzüntüye boğmuştu.
Aldı kalemi eline üzüntüsünü ve isyanını mısralara döktü.

METİN'E METİN BİR METİN
Metin'in kafasında bir darp var
Polis karakolundan morga kadar
Mosmor
Bir darbe var yüreğimizde beynimizde
Soruyor bir işaret fişeği
Biz ölerek mi yaşamayı öğreneceğiz hâlâ.

Soldaki görüntü Aydın Çubukçu'nun arşivinden çıktı. Metin Göktepe
1993 yılında Can Yücel'in duruşmasını takip ediyor

Can Çiçekleri

Sardunyaya Ağıt
İkindiyin saat beşte,
Başgardiyan Rıza başta,
Karalar bastı koğuşa
İkindiyin saat beşte.

4 ÇİÇEK
4 ŞİİR

Seyre durduk tantanayı,
Tutuklayıp sardunyayı
Attılar dipkapalıya
İkindiyin saat beşte
Yataklık etmiş ki zaar
Şuçu tevatür ve esrar,
Elbet bir kızıllığı var
İkindiyin saat beşte.
Dirlik düzenlik kurtulur,
Müdür koltuğa kurulur,
Çiçek demire vurulur
İkindiyin saat beşte
Canların gözleri yaşta,
Aklı idamlık yoldaşta,
Yeşil ölümle dalaşta
Sabahleyin saat beşte.

Tedbil-i Renkte Hayır Vardır
Güneşten çarkı felekler açmış
Yamacın Yüzünde
Ve ağaçlar bakıyor denize meraklı
Ne zaman ağaracak mavi
Ne zaman kar yağacak diye..
Onlar da bakmışlar aynı yerde
oturmaktan
Yeşil ve selvi

Aşk Hikayesi
Bir deniz kabuğu avucumdan büyük
İçinde begümeci çiçekleri
Kız kapının önüne bırakılmış buldu
Hekimin reçetesi
Okunaksız yazılarla yazılmış

Hayırlı Bir Evet
Öyle çiniler döşe ki duvarıma
Gözlerinin yeşilinden kalçalarına doğru
Sularla filbahriler insin,
Dede`fendi`den bir yörük semai soluğun
Doldursun ak ve kara ciğerlerimi
Seninle bezensin içim
Bidaha hiç ölmeyeyim
Kahpe aşkın yüzünden bre kafir,
Eserse kır o çinileri de
Yavru ağzı parmaklarınla
Çinili köşk yıkılmış desin münafıklar
Ya da günler geceler süren bir yangınla
Kına yaksınlar İstanbul`un cehennemine
Bir cenneti kül ettik diye

Yaş Bir İş
Yaşlanmak
Be Eşber
Gençken kurşuni
bir kumruydu
Her dem dem çeken

İhtiyar oldu ihtiyar
Ağarmış bir güvercin şimdi
Paçalı donlarıyla sabahları
Sırılsıklam

"Eşber kör ama
renk körü değil
KIZIL'ı hepimizden
iyi görür."

Y. ZİYA ÖZALP
CAN DOSTU
CAN YÜCEL İLE
BİR ANISINI YAZDI

TÜRKİYE'DEKİ REJİMİN ADI NE

Baba bir Ay'dı bulunduğu yerde, etrafında hemen bir hale
oluşurdu.
Masamız birden bire kalabalıklaşıverir, Baba'nın doyumsuz
muhabbetinin girdabına kaptırırdık kendimizi.
Masamıza takılanlar arasında herkes kendisini bir bok
zannederken, kendisini iki bok zanneden gerzekler de vardı.
Hele bunlardan Datça'mızın tatlı kaçıklarından iki tanesi Baba'yı
yakaladılar mı konuyu hemen siyasete getirirler, güya entelektüel
düzeyde (tabii kendilerine göre) seviyeli bir rejim, sistem
tartışması başlatırlardı. Babayı da tartışmanın içine
çekmeye çalışırlardı.
Baba yutar mı? Kendisine yöneltilen soruları "Haaa.. Huu...
Himmm..." diye geçiştirir, bu keskin solculara golü atacağı
zamanı beklerdi.
Bir gün yine bu iki arkadaş gelmiş, hemen konuyu siyasete
dönüştürerek sohbetin içine etmişlerdi... Yine aynı teraneler,
rejim, sistem tartışması...
Baba büyük bir olgunluk içerisinde dinlemekle yetiniyor,
kendisine yöneltilen sorulara kısa, kestirme, ironik cevaplar
veriyor, ince ince dalgasını geçiyordu.
Birden bire sıkılıverdi bu keskin bar solcularından birine...
Söyle bakalım evlat sence Türkiye'deki rejimin adı nedir?
Sorunun muhatabı büyük bir ciddiyetle cevap verdi.
- Güdümlü demokrasi...
Baba bizim malum küfürlü el hareketimizi kibarca yaparak,
“Nahhh... Güdümlü demokrasi” dedi.
Daha sonra aynı soruyu öbürüne sordu. Bu şahıs biraz da
safçaydı, yanlış bir cevap vermiş olmanın şaşkınlığı içinde
“Cumhuriyet” dedi.
- Nahh... Cumhuriyet...
Baba'nın kündesine gelmemek için hiç sesimi çıkarmadan
oturduğum halde aynı soruyu bana da yöneltiverdi...
Hiç olmazsa yiyeceğim küfrün dozu biraz hafif olsun diye
Babanın siyasi görüşlerine yakın bir cevap vereyim istedim.
Biraz düşünerek, “Oligarşi” dedim,
Zaten yanımda oturuyordu.
Bir elinin parmaklarını iyice açıp suratıma yapıştırarak, “Nahh
Oligarşi” diye bağırdı ve malum küfür safhası...
Dayanamadım ben sordum.
-Peki baba sen söyle bakalım, Türkiye’deki rejimin adı ne.
-3.Meşrutiyet

Can Yücel’in 1965 yılında Milletvekili Genel Şeçimlerinde
Türkiye İşçi Partisi adına yaptığı radyo konuşması

TARİHE GEÇEN O SÖZLER
Soyadı: Tako, Öz adı: Hürmüz, Takma adı: Elif, Sahte adı: Seher, Suçlular arasındaki
adı: Piç, Anasının adı: Zehra, Babasının adı: Abdi, Milliyeti: Türk, Doğumu: 1957, İşi:
Hırsızlık, Vücut boyu: 1,31, Vücut Cesameti: Nârin, Vücut Bünyesi: İnce, Vücut
Vaziyeti: Öne eğik, Omuzları: Düşük.
Sevgili Yurttaşlarım,
Şimdi size okuduğum belge, sekiz yaşındaki, Tako adlı kardeşimizin polisteki eşkâl
kâğıdıdır. Tako, bugün Türkiye’de kaldırıma düşmüş, toplumun koruyucu elinden
ırak, çoğu da suçlu, dört yüz elli bin Türk çocuğundan biridir. Elinden tutacak kimi
kimsesi yoktur ama hırsızlık ederken yakayı ele verdiğinde, Tako’yu kolundan tutup
cezaevinin sübyan koğuşuna atacak bir hükümeti vardır. Tako’nun doğum tarihi
vardır ama insan gibi yaşadığı yoktur. Tako’nun sabıkası vardır ama geleceği yoktur.
Tako’nun onu seven bir atası vardır, Tako’nun “Halkın öğretimi ve eğitimini
sağlama, devletin başta gelen ödevlerindendir” diyen bir anayasası vardır ama
Tako’ya babalık edecek devlet babası yoktur.
Kardeşlerim,
Eskiler “Çocuktan al haberi!” demiş. Biz de çocuktan, Tako’dan alıyoruz memleket
haberini. Çocuk Bayramı’nı, Sayın İnönü’nün 1943’de söylediği gibi, Millî Hâkimiyet,
Ulusal Egemenlik Bayramıyla birleştirmemiz bir tesadüf değildir. Birleşik Amerika’ya
verilen üslerle ulusal egemenlik sarsıntılar geçirirken, Tako da ya sübyan
koğuşunda ya da köprü altında kutlayacaktır elbet çocuk bayramını. Büyükleri,
gelecek denen umut kasamızı zorlarlarken, Tako’nun oyuncağı da maymuncuktan
başka ne olabilir ki?
Kardeşlerim,
Memleket çocukları arasında bir de nöker çocukları var. Doğu köylerinde süregelen
yaygın bir kölelik düzenidir bu. Köle demezler de nöker derler, parayla satılan bu
insanlara. Nöker çocukları, fukara çocuklar, kimsesizler anadan doğma nöker
sayılırlar. Nöker çocuklarına da köle gözüyle bakılır. Genellikle ahırda yatar
kalkarlar. Yatakları yüzsüz yorgan, eski bir hasırdır. Urbalarını açmaz, çarık
çoraplarıyla girerler yatağa. Gecenin her saatinde tetik olmaları gerekir. Yazları
güneşi dağların ardında görürler. Yemeklerini ahırda yerler. Ev halkı yemek yerken
nöker el pençe divan durur.
— Su getir.
— Kapıya bak.
— Köpek niye havladı?
— Ahırda bir ses var.
Yemek bittikten sonra sofranın artıkları verilir nökere. Onu da bir rahatça yiyemez.
— Uyuzlu danaları çimdirdin mi?
— Atın yarasını yıkadın mı?
— Mor inek kaç güne doğar?
— Yıkık yerini yaptın mı samanlığın?
Yurttaşlarım,
Biz de altına devletimizin de imza koyduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Beyannamesi’ne soralım bakalım, ne diyor bu işe: Diyor ki, “Çocuk ihmal, zulüm ve
istismarın bütün şekillerine karşı korunacaktır. Çocuk herhangi bir şekilde ticaret
metaı olamaz.”
Evet. Bu güzelim topraklar üstünde gülüp oynamaya doğmuş körpecik çocukların
ticaret metaı haline gelmesine göz yumanlar, toprak altındaki madenlerimizi,
petrollerimizi yabancılara haydi haydi peşkeş çekeceklerdir. Kendi parçası, kendi
kanından, kendi canından kopma vatan evlâtlarına hayrı dokunmayanların
memlekete ne hayrı dokunabilir ki? Bir tek hayırları varsa, o da bu adamlara
denecek koskocaman bir “Hayır”dır. Dış politikası NATO’ya araç, ahlakı vur kaç,
ekonomisi kapkaç olan partilerin, gününü gün etmekten başka bir şey düşünmeyen
devlet adamlarının yurdun yarını, ulusumuzun geleceği olan çocuklarla ne ilgisi
olabilir ki?

Amerikan Çocuk Hastalıkları Akademisi Başkanı Profesör Fişer, “Bugün
Türkiye’de bir milyona yakın sakat çocuk olduğunu tahmin edebiliriz” diyor. Bu
yurdu yönetenlerin sakat tutumuna, sâkim politikasına bu bir milyon çolak,
kambur, kör, kötürüm, sağır, dilsiz, topal, sakat çocuktan daha sağlam kanıt, delil
olabilir mi? “Kalkınıyoruz, kalkındık, malkındık” diye her palavra savuruşlarında,
bu bir milyon sakat çocuk, “yalan” diye bağırıyor yüzlerine. Çünkü onların
başlarını çıkarlarının masasından kaldıracak vakitleri yok ki, bu yurdu
kalkındırabilsinler. Kendi koltuklarından başka bir şey düşünmeyenlerin sözüm
ona donattığı okullarda bir lokmacık çocuklar bir sıraya tabii beş kişi oturacak,
tabii sabahtan akşama kadar bir on beş santimlik yere çakılacaklardır.
Kentlerimizde çocuklarımız viraneliklerde, çöplüklerde günlerini gâvur ediyorlarsa,
yurdu milyonerler için bir Hilton parseli, lüks otel arsası belleyenlerin hesabında
halk çocuğu için çiçek bahçesine, çocuk bahçesine yer olamaz da, ondan. Halkın
yuvasını yapanlar işçi çocukları için yuva kurarlar mı hiç?
Kardeşlerim,
İşçi Partisine kızıl diye lâf atanlar Erzurum’da yavrularımızın kızıldan, kızamıktan
kırılması karşısında kıllarını bile kıpırdatmamış olanlardır.
Canlarım,
İşçi Partisi’ne “Camilerin kapısına kilit takacaklar” diye çirkef atanlar, her doğan
bin çocuktan yüz altmış beş tanesinin süt bebesiyken ölüp gitmesi karşısında
vurdumduymazlık eden Allahsızlardır. İşçi Partisi’ne, “Dükkânınızı, evinizi,
barkınızı, bir avuçluk tarlanızı elinizden alacak” diye leke sürmeye kalkışanlar
halkın eğitimi için tek toplu çare olan köy enstitülerini halkın elinden alıp,
kapatanlardır.
Yurttaşlarım,
İşçi Partisi’ni “Kökü dışarda” diye arkadan vurmaya özenenler halk evlerinin
dibine incir dikenlerdir.
Kardeşlerim,
Türkiye İşçi Partisi’nin kökü Türk işçisinin, Türk köylüsünün, Türk aydının, Türk
küçük esnafının, dar gelirli Türk memurunun insan gibi yaşama özlemidir. Türkiye
İşçi Partisi yurtta tek bir aç, tek bir çıplak yurttaş kalmayıncaya kadar didinmeye
ant içmiş yurtseverlerin ocağıdır. Bu özlemle ve bu kararla beslenen bu ağaç
şimdilik körpedir ama Anadolu’muzun dört köşesine yayılmış ulu çınarlar kadar
Türk’tür. Ve halkımızın göz nuruyla, alın teriyle sulanarak, gelecek yıllarda serpile
serpile bütün Türkiye’yi yeşillere salacaktır. Türkiye İşçi Partisi’nin bir tek kaynağı
var: sevinç, sevgi, halkın yanında ve halktan olmanın verdiği sevinç ve sevgi. Bir
tek aracı ve pusatı var: bilim ışığı. Bu sevinç ve bilim ışığıyla bu yurdu öyle bir
donatacağız ki o zaman işte ulusal egemenlik ve çocuk bayramlarını yan yana,
ama bu sefer sahiden kutlayacağız.
Analar, babalar, kardeşler, sandık başlarına giderken çocuklarınızı, kardeşlerinizi
de yanınızda götürün. Götürün ki görsünler İşçi Partisine oy verdiğinizi. Çünkü o
oylardır ki çocuklarınıza, kardeşlerinize sütü ile mamasıyla, yuvasıyla, çiçek
bahçesi, çocuk bahçesiyle, doktoru, denizi, güneşiyle, renkli oyuncakları, gül gibi
okulları, güpgüzel kitapları, yiğit öğretmenleri ve haktan yana olduğu için mutlu
ana babalarıyla zengin ve dopdolu bir çocukluk sağlayacak ve yine çocuklarınıza,
kardeşlerinize aydınlık bir gelecek, iş, sosyal adalet, toprak, ekmek, güven, eşitlik,
özgürlük, insan onuru ve pırıl pırıl bir hayat kazandıracaktır.
Yeter ki gönlünüz ve kafanız doğru yolda ve oylarınız İşçi Partisinden olsun ve
yeter ki, yurttaşlarım, gazanız mübarek olsun.
Türkiye İşçi Partisi’nin işareti, tırtıklı kirtişli bir teker, yâni bir çark ve üstünde eğik
duran bir başaktır. İçinde de iki satır yazı vardır. Köylüye toprak, herkese iş,

REFİK DURBAŞ'ın
1992 yılında
CAN YÜCEL ile
yaptığı bir
tele-röportaj

"BENİ DOKKUZ YÜZDEN ARA!"
Tarih 31 Temmuz 1992'di.
Gazeteci Şair Refik Durbaş, gazetesi Cumhuriyet'te mesaisini
bitirmiş, çıkmaya hazırlanıyordu.
O an bir istihbarat geldi.
"Can Yücel komada, hastaneye kaldırıldı.
Hemen telefona sarıldı Refik Durbaş.
Gerisini, ertesi gün 1 Ağustos 1992'de yayınlanan Cumhuriyet
Gazetesi'nde yazdı. İşte o röportaj.
"Tele Hat"lar şimdi gündemde, gündelik yaşamımızda. Evden arabaya,
tencereden tavaya sağımız solumuz "Tele Hat." Şiirimize de katkısı
olmadı değil. İki de şair kazandırdı. Biri "erotik", öteki "çıplak" şair...
Dün akşam işimi bitirdim, tam gazeteden çıkmak üzereyim. Bir
"istihbarat": Can Yücel ağır hasta, komada, durumu vahim...
Hemen telefona sarıldım. Karşımda Can Yücel bütün neşesiyle.
"Yahu kim uyduruyor bunları" diye kahkahayı patlatıyor.
"Peki, geleyim de şu işin aslını astarını konuşalım" dedim.
"Yok" dedi, "şimdi alo teller revaçta. Sen telefonu kapa. Dokkuz yüz
dokkuz yüzden beni biraz sonra ara. Bir tele-röportaj yapalım."
İşte bu o tele-röportajın dökülmüşüdür.
Hem de sonunda bir Can Yücel sürpriziyle.
-Alo Can Abi, hasta olduğun haberi geldi.
-Hastalık değil gözümün içi. Kuzguncuk'ta iskelede gazete alırken bir
baş dönmesi geldi.
Kahveye zor bela gittim.
-Ne zaman?
"Beş gün kadar oluyor canım. Ter ter ter...
Arkadaşlar korkmuşlar. Beylerbeyi'nde Saray Dispanseri var. Oraya
götürdüler. Elektro alındı. Oksijen verdiler. Aşağı yukarı enfarktüse
benzer bir şeymiş. Tam enfarktüs değil de, öncesi gibi bir şeymiş..."
-Yani...
-"Yani hayattayız, bir şey yok."
-Nasıl gittin dispansere?
-Hızır servisle. Hızır servis de Yaşar Miraç'la Yusuf Katipoğlu. Daha
önce de götürmüşlerdi.
-Sen galiba o enfarktüs öncesi şeyden sık sık geçiriyorsun?
-"Yok canım, bir kez de üç yıl önce oldu. Yine onlar götürdü. Şair
Miraç'la ressam Katipoğlu. Şairin şaire faydası olmaz denir ama sen
inanma, vardır."
-Bu arada şiirler ne âlemde? Onlarda bir hastalık filan...

-Şiirler yazıyorum. Bir-iki yerde yazıyorum. Onlar sağlam... Papirüs
Yayınları arasından toplu şiirler çıkıyor. Dört cilt çıktı.
5. cilt çıkacak. Hepsi 7 cilt. Yazılar da orada çıkacak.
-Geriye ne kaldı?
-Malum hastane meşakkatı. İnsan hastalanınca baya şöhreti
oluyormuş. Doktorlar hemen tanıdı beni. Şairin şöhreti olduğunu
anlaması için hastalanması lazım.
-Peki şiir?
-"Şiir de var tabii. Akabinde yazdım ama şiiri kaybetmişim. Sonra
aklımda kalana göre uydurdum."
-Okur musun?
-Al kalemi eline yaz bakalım.. Kurtuluş Savaşı... Adı bu.
-Neyin kurtuluşu?
-Bu da bizim kurtuluşumuz. Yazıyor musun?"
-Alo, seni dinliyorum kalem elimde, gözlerim kapalı...
-Kurtuluyorum kurtuluyorum
Eskisince bir darbeyle değil
Bir sekteyle kurtuluyorum
Suların üstünden kanatlarım açık
Ter damlaları okşuyor turna ayaklarımı
Asayiş berkemalist
Süzülüyorum."

Gazete küpürlerinde Can Yücel

Sezai Sarıoğlu Yazdı

CAN YÜCEL
Güzelliği tarif için
çirkin görünen şair
“Ün, türlü koşullar içinde koşuyu kazanan attır. Efsane koşuyu kaybetse de,
‘kaybettikten sonra da’, koşuyu sürdüren bir at. Zapata’nın atı gibi.
‘Vurulduktan sonra da’ bir süre uçan bir kuş. Halk onu, alır, can kafesinin
içine sokar, orda besleyip durur can yongasıyla. Budur efsane. Ünümüz
bizden çıkar, ama başkalarının elindedir. Efsanemiz ise başkalarının
yazgısında…”
(CEMAL SÜREYA, Şapkam Dolu Çiçekle)
Romalılar toprağın rahmine sakladıkları insanlar için “öldü” demezler, o kişi ile ilgili
cümle kurmak gerektiğinde “yaşadı” anlamına gelen “Vixit” sözcüğünü kullanırlarmış.
Romalıların bu özgün geleneğinin en zor uygulanacağı bir siyasi-kültürel ilişkiler
ülkesinde yaşadığımızı söylemezsek bizi Can Yücel çarpar. Bu coğrafyada en zor
işlerden birinin, “devlet dersinde öldürülenler” dahil “ölenler” üzerine yazmak ve
konuşmak olduğunu söylemek malumun ilanı olsa gerek. Bizde, “yaşadı” üzerinden
değil, “öldü” üzerinden cümle kurmak, böylece “yaşam”ı değil “ölüm”ü güzellemek,
kutsamak ve hatta bunu siyasi/örgütsel bir rant haline getirmek geçerli kuraldır. Öyle
bir kültürel, siyasal gelenek ile kuşatılmışızdır ki, ölenleri tabu ve tapu haline getirmek,
belli bir zamanda ve mekanda yaşamış bir insanı gerçek bir insan olmaktan çıkarıp
“efsaneleştirmek” kimliklerimizi inşa etmenin olmazsa olmazlarındandır! Bu gibi haller
için “severek cezalandırmak” metaforunu sıkça kullanmam, insanın hem kendini hem
de efsaneleştirerek tarih dışına düşürdüğü kişiyi severek cezalandırması haline
itirazdır. Bireyin / kişinin kendini ve andığı insanı severek cezalandırması meselesi
bana Edip Cansever’in “Ruhi Bey ve Limonluktaki Yangın” şiirini anımsatır. Üvey
annesi ile sevişen genç, tekrar sevişmek için üvey anneyi bekler. İlk kez cinselliğini
yaşamıştır, yönsüz bir kırlangıç gibi üvey annesinin teninde ve tininde uçmuştur. Edip
Cansever bu şiirin ortalarına genç kahramanına şu dizeleri söyletir:

YIL 1994... Kuzguncuk'ta Çınaraltı Cafe. Sezai Sarıoğlu ses cihazını koymuş masanın üzerine,
o soruyor, Can Baba yanıtlıyor.

birey kendi muhayyilesinde oluşturduğu o yeni görüntüye, efsaneye “tapma”
haline geçer ve bunu gerekçelendirir. Siyasi ve sanatsal ritüeller, anımsama
törenleri, böyle bir içerik üzerine kurulmanın getirdiği tarihsel, siyasal, etik ve
estetik risk taşır. Dahası bu “yanlış” hal, öylesine öğrenilmiştir ki, tersini
düşünüp o kişiyi gerçek bir insan gibi tasarlayarak anımsamak tarihen
“değersizleştirmek” anlamına gelebilmekte ve siyaseten meşru
görülmemektedir. Özellikle sosyalist kültür bakımından, 1972 ile 1975 yılları
arası, “devlet dersinde öldürülen” bir dönemin çok önemli siyasal figürlerinin
“efsaneleştirilmesi”, “tabuya dönüştürülmesi” ve giderek siyaseten
“tapulanarak” mülk haline getirilmesi, mülksüz bir dünya tasavvur edenlerin
trajedisidir. Bu yılların siyaseten “efsane yılına dönüştürülmesi” üzerine
“Anladım neden sonra / Anladım kötülük olsun diye limonluğa geldiğini / O
sosyolojik olarak düşünmek gerekir. O yıllar öyle yıllardır ki, birlikte mücadele
bembeyaz dişleriyle yoktu ben vardım / Üç gün daha geçti ben vardım / On
ettiğimiz, yazılamaya, afişlemeye çıktığımız, alıntı ezberlediğimiz ama bir
gün daha geçti sonra ben günleri unuttum / - unutmak, ben büyüdükçe o
aşamada devlet dersinde öldürülen belli özellikleriyle öne çıkan arkadaşlarımız
benim çocukluğum - / O yoktu / Beni uyardı, beni yalnız bıraktı, anladım /
o mitolojik süreçte, tarihin emri, siyasetin kavliyle “efsaneye” dönüşmüş,
Çocukken vururdu, kanatırdı, ezerdi / Bu kez de / Anladım severekten /
kendilerine ve tarihimize yabancılaştırılmıştır. Sanki onlar, birkaç yıl önce
Okşayaraktan yapmak istedi aynı şeyi”…
birlikte çay içtiğimiz, siyasal tartışmalar yaptığımız, kırdığımız, kırıldığımız,
güldüğümüz, ağladığımız arkadaşlarımız değildir! Onlar gitmiş, yerlerine
muhayyilemizde yeniden kurduğumuz bir başka birileri gelmiştir sanki. Bu
Evet, insanın severek, çok severek, mitoloji kahramanı haline getirilip kutsanarak
cezalandırması hali bizlere hiç de yabancı değildir. Mitos ya da efsane; olayların, kişilerin siyasal öğrenmenin giderek alışkanlığa dönüşmesi sosyalist gelenekler için
olmazsa olmaz bir “kültür” haline gelmesi günümüzde daha da trajik sonuçlara
kitlenin kamusal/kolektif belleğinde, düş gücünde, “insan neyse odur” halinden çıkarılıp
doğru gelişmektedir. Şunu söylemek istiyorum, efsane kültürü, “içimizden biri”
yeniden biçimlendirilmesi, ona ait fotoğrafın / görüntünün değiştirilip tanın(a)mayacak
kadar abartılması, bütün özlemlerin o kişiye yüklenmesi ve giderek yabancılaştırılmasıdır. olan gerçek şahsı, kısa zamanda “dışımızdan biri” haline getirerek, sanal bir
Hem kendimize hem de efsaneleştirerek model aldığımız tarihsel figüre yabancılaşmaktır kişilik haline dönüştürüyor. Böylece politik ve kültürel alanda bir yanılsama
sürekli olarak yeniden üretilebiliyor. Sonuç; efsane yoluyla bir birimizden
bu.
Bireyler ya da birey topluluklarının yakın ve uzak düşlerini, siyasal ve tarihsel özlemlerini, azalmak, ama çoğaldığımızı varsayarak yaşamak…
Can Yücel’i ve onun gibi şairleri sevmenin, özlemenin ve hatırlamanın bir
bir kişiye ya da bir referans modele indirgemenin ötesinde, kendini onda
gerçekleştirmeye başlar. Efsane ya da mitos işaretleri, bireyin kendinden vazgeçip efsane ritüele, törensel alışkanlığa dönüşmemesi için, “Zekası toz toprak içinde
dinlensin isteyen, ünlü hocaların ters öğrencisi”ni efsaneleştirmeden yazıya
kişiye ve hatta onunla özdeşleşmesi olarak da okunabilir. Bunun somut anlamı,
dökmek onu içimizden biri olarak algılamakla ilgili olsa gerek.
başlangıçta “masum” bir sevme, kıymetlendirme, anımsama fikri giderek kişinin hem
kendi görüntüsünü hem de efsaneleştirdiği kişinin görüntüsünü çarpıtmasıdır. Böylece
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Can Yücel’i uç boyutlu anımsamak
“Azizim, güzel atlar güzel şiirler gibidirler
Öldükten sonra da tersine yarışırlar, vesselam!”
ECE AYHAN
Güzel, iyi, şairler de öyledir, tersine yarışırlar... Onlar da güzel şiirler gibi zamana,
tarihe, “kötülük toplumuna” karşı tersine yarışırlar… Hiçbir zaman şiirin ve aşkın,
özgürlüğün ve düşlerin işaret ve itiraz parmaklarını yitirmeden verili dünyaya,
ilişkiler iklimine esastan ve usulden itiraz edip yollarına devam ederler. Demem o
ki, akıntıya yürek çekerler… Şairin ve şiirin öldükten sonra da tersine yarışmasının
kıymetlendirilmesi Edip Cansever’in, “Gül Kokuyorsun” şiirinde de diye getirilir:

“Tam alnının ortasında masmavi iki ateş / İki su / İki deniz bazen / Mermerini
emerek dağlarının / Şiirler söylüyor gene / Ölümünden bu yana yazdığı şiirler
/ Kızaraktan bir takım şiirlere / Büyük sular büyük gemileri sever çünkü / Ve
odur ki büyüklük / Şiir insanın içinden dopdolu bir hayat gibi geçerse / O
zaman ölünce de şiirler yazar insan / Ölünce de yazdıklarını okutur elbet / Ve
senin amansız gül koktuğun gibi / Yaşamın her bir yerinde.”

Bana sorarsanız Can Yücel de, şiirleri de, ölümünden sonra da tersine
yarışmayı sürdürmektedir. Yine de, şairin şiire, şiirin şaire, şairin şaire devlet
olduğu ve yenildiği bir sanatsal iklimde, öldükten sonra da akıntıya yürek
çeken bir şair üzerine içimizden geldiği gibi yazmak çok zor. “Bin dereden bir
kendimi getirdim” diyen ve bütün yaşamı boyunca “Aleyhistan’da yeni bir
lehçe” olmanın çabasında olan Can Yücel üzerine yazmak-konuşmak ise
daha da zor. Gerçi Can Yücel, belki de herkesten çok daha fazla içimizden
biridir. Çünkü o, şiirin sokak çocuğu sokağın şiir çocuğu gibidir. Hani bir
şiirinde “martılar ki denizin sokak çocuklarıdır” demiştir ya… İşte o şiirdeki
hem martı hem de sokak çocuğu odur. Can Yücel içinde her zaman bir
humoru olan söylemi ve eylemi ile daima çok yakınımızdadır. Nedense hep
ulaşacağımız mesafede hissederiz onu. Onu sanki kişisel olarak da
tanıyoruzdur. Onun, her biri gayrı resmi şiir tarihinin parçası olan özdeyiş
haline gelmiş/getirilmiş sözleri, ona ait kıssadan hisseli hikaye edilmiş
olaylar, kendi deyimiyle “uygunsuz” hali ve ona uygun yaşam biçimi bizi de
temsil etmektedir sanki. O, sanki, bizim içimizden geçirip de bir türlü
söyleyemediklerimizi çat kapı söyler, kamusal yargılar, gelenekler nedeniyle
yapamadıklarımızı yapar, böylece bilincimizde ve bilinç altımızdaki ortak bir
halin izdüşümü olarak hep var olur. Yani bu bakımdan, sözcükleri imge
hızıyla çekmekte, cümleleri düş hızıyla koşturmakta ve imgelerin ipini
rivayetlerden önce göğüslemekte en hızlımızdır. Turgut Uyar’ın Nazım Hikmet
için söylediği, “Mevcut olmasa idi, şiiri icad edecek, bulacak adamdır.”
cümlesinden yola çıkarak, Can Yücel için de, icad edilmeseydi eğer, imge
kıymetinde küfürü, küfür kıymetinde imgeyi icad edecek, bulacak adamdır,
diyebiliriz… Bu nedenle zaman zaman, küfre yolumuz düştüğünde ve
beceremediğimizde “sahi ondan önce diyalektik ve lirik küfür var mıydı?”
diye onu yardıma çağırası geliyor insanın. Selahattin Hilav Can Yücel’in dil ve
sözcüklere ilişkisine dair şöyle yazıyordu:

“Can, Breton’un dediği gibi ‘sözcüğü köpürtmekle”, şiiri sözcükten
fışkırtmak. En uzak ve karşıt imgeleri çarpıştırmakla ya da yan yana
getirmekle kalmıyor. Çağrışımsal olanaklarını sonuna kadar
kullandığı ve kimi zaman ‘kelime oyunları’yla, cinaslarla başka bir
yaşama kavuşturduğu sözcüğü, fiziksel olarak değişime de
uğratıyor; hece ve harf düzenini alt üst ediyor; bildiklerimize
benzeyen ama bir bakıma yepyeni ve etkileyici sözcükler
yaratıyor…”
Kendi meşrebiyle söylersek, “ağzı bozuk meymenetsiz bir ozan”dır o ve bu
seçilmiş bir durumdur. Ve buradan, “Estetik” şiirine yolumuzu düşürerek bir
başka okuma yapabiliriz: “Aslında çirkin değilsin sen / Çirkin görünmek
istiyorsun / Güzelliği tarif için.”
Bu saptamalar KüfürCAN ve/veya KüfürCAZ birinin “eril dil” bağlamında
eleştiriden muaf olduğu anlamına gelmez...
Şair Cemal Süreya’nın onun için, “Kim var bu ‘uykuda ağır düşte hafif’
adamdan daha dobra?” demesi, geçerken laf / edebiyat olsun diye söylenmiş
bir cümle değildir. (“Bir naraydım kimse bilmez nereden” der Can da..)

Ün, ya da tanınmışlık ideolojisine hiç yüz vermemesi, edebiyat dünyasında
şimdilerde çok yaygın olan medyatik yengeç sepeti içine girmemesi,
(“Ağıtlarla kutlanırdı İsa-doğdu gecesi / Fildişinden bir kuleydim yıktım
kendimi” Can Yücel), siyasal özgül ağırlığının ve sanatsal özgür ağırlığının,
hayal bilgisi ve hayat bilgisine dair toplam kıymetinin / değerinin makro ve
mikro iktidarın organik parçası medya ve kapitalizm tarafından değil bizzat
bizim mahallenin çocuklarının ortak bilincinde zuhur etmesi ona, iki, üç daha
fazla “içimizden biri” yapan hallerdendir. Çünkü o, şiir ve aşk gibi tarihin
marangoz hatası devletlerin ve tanrıların tersi asi ve aksi bir çocuktur. Kendi
sözcüğüyle, devlet tarafından hep menfi bir TİP sayılan “uygunsuz”dur...
Can Yücel, edebiyat tarihinde de şiir tarihinde de, “ama… fakat…lakin”den
önceki cümleleri temsil eder. Oysa gelenek ise “ama… fakat… lakin”den
sonraki cümlelerin, hallerin temsili üzerine kurulmuştur. Bu yanıyla da
“statüye zar atmaz” ve zaman zaman işi inada
ısrara vardırarak “kırmızı yanlışlıklarımızı” da üstlenir. Bunun anlamı,
“muvazzaf ve üniter” verili şiir/şair ortamı içinde de “uygunsuz” oluşudur. İyi
yola düşmeyi başarmak üzerine kurulu değildir sistematiği. Hal böyle olunca
da karşımıza ezber bozan bir kişilik olarak çıkar.
Cemal Süreya düz yazı/şiirinde onun için “Örnek çocuk. / Yalnız kendi
örneğiyle varolmak istedi.” demişti ya. Sadece kendisinin fevkalade şair
nüshasıdır Can… Uygunsuz çocuk. Örnek çocuk… Çünkü kavramları
kavramlarımıza, imgeleri imgelerimize, halleri hallerimize uymaz. “Başka
türlü bir şey benim istediğim”in bir başka meali de onun bu “başka türlü”
yaşamayı yeğleme halinde gizlidir.
Siyaset erbabının Komünist Can Yücel ile, sanat bilirkişilerinin ise şair Can
Yücel, akademik / kültürel ortamın ise entelektüel Can Yücel ile kurduğu
ilişkinin yapay, işlevsiz olduğunu düşünenlerdenim. Onun derin entelektüel
birikimi, siyasal olguları, olayları çok yönlü analiz edebilen özelliği, genel
olarak sosyalist hareketler özel olarak ise zaman zaman üyesi olduğu
sosyalist partilerce, özellikle de “yüksek komuta konseylerince, merkez
komitelerce” özellikle algılanamamıştır. Onun birikimini dolaşıma sokmak
yerine, onunla aynı fotoğrafta görünmek (kareye girmek) ve onu sadece
partide “kayıtlı görmek” üzerine kurulu bir ilişki biçimi sonucu onunla gerçek
bir alış-veriş yapılabildiğini söylemek zor. Çünkü, onunla biraz biçimsel,
biraz ajitasyon ve propaganda kokan, biraz da bürokratik bir ilişki
kurulmuştur. Sanat erbabı ise, “dibi bilmek gerek, dili bilmek gerek” diyen
Can’ı anlamak yerine, onun o anda sergilediği sözcüklerin, hâlenin etrafında
çoğu kez uzak durmayı yeğlemiştir. Onun, “sosyalist olmuşum, ne iyi ama ne
balalı tesadüf!” dizesi bu konular için de geçerlidir. “Sade yazarken değil,
konuşurken de çifte dikiş vuracaksın anlama” dizelerindeki anlamın bugünü
ve yarına dair içeriği ile ilgilenen de pek olmamıştır… (Bu arada geçerken
belirteyim ki, birbirleriyle ilgili yazdıkları, söyledikleri bir yana, Can Yücel ile
Ece Ayhan arasındaki gerçek ilişkileri anlamaya değil anlamamaya ve onları
birbirine devlet kılarak çarpıştırmaya çalışan aşağıdaki cümleleri edebiyat
eleştirisi olarak okumam mümkün değil: “Daha önce ve sonra, konforsever
burjuva edebiyatçılarından kolej şamatacısı Can Yücel, memur zihniyetli
Ahmet Oktay cehalet, kötü niyet ve kıskançlık kokan saldırılarda
bulunmuşlardır.” (Ahmet Soysal, Ludingirra, sayı 1, Ece Ayhan İçin) Dahası
bu tür yazıların edebiyat yapmak olarak kabul gördüğü, şiir eleştirisi sayıldığı
ve “divanda ve dergahta idare edildiği” bir ortamın ne Ece Ayhan’ı ve
şiirlerini ne Can Yücel’i ve şiirlerini ne de her ikisinin poetikasını ve
politikasını anlamaya yetmediğini, dili ve dibi bilmek yerine, vaziyetten kelam
çıkarmakla oyalandıklarını açıkça söylemeliyim. Sadece meraklıları değil,
ortalama şiir okuru da yazılan ve yazılmayarak kulislerde çoğaltılan
cümlelerle Can Yücel ile Ece Ayhan şiirinin, kişiliklerinin karşı karşıya
getirildiği bir dönem yaşanmıştır. Ve Ece Ayhan’ca söylersek “Bir yanlışlık
da çakılabilir kütüklere” dizesi, her şairin her şairle ilişkileri bakımından
genelde geçerlidir.
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Vasiyet yerine, Cankolojik kazı
“Nasıl da kuşatıyoruz Emperyalizm akrebini!
Ve etrafında, ÇA-ÇA- ÇA değil,
yeni bir ateş dansı başlıyor: Çe-Çe-Çe” diye…”
(CAN YÜCEL)
Ernesto Che Guevara’nın “Sosyalizm ve İnsan” kitabını çevirdiğinde dünyanın en
güzel önsözlerinden birini yazmıştı. Ve, “Vasiyet” isimli şiirini “Dediğim gibi beni
Datça’ya gömün / Şu deniz gören mezarlığın orda, / Gömü sanıp deşerlerse
karışmam ona!” dizeleriyle bitirmişti. Benim açımdan Can Yücel’i anımsamak,
özlemek ve sevmek, onun şiirleriyle yeniden ilişki kurmak, onun hayatta bıraktığı
işaretleri yeniden okumak, anlamak ve anlamlandırmaya çalışmak demek… Yani,
“Vasiyet” şiirinin sonunda söylediği gibi, şiir heveskarlarının işidüşü onun şiirlerini
de gömü/define sanıp deşmek olmalıdır. Çünkü, Can Yücel şiirinde, şiiri Can
Yücel’de gömülüdür. Geçen yıl bu önerimi mezarı başında “Cankolojik bir kazı”
yapmak olarak tarih düşmüştüm. Bir şairle, şiirle yeniden ilişki kurmanın, yeniden
tanışmanın yolu onu yeniden okumak, yeniden keşfetmek değil midir? Cemal
Süreya’nın Nazım Hikmet için söylediği, “Nazım Hikmet’in önemi şurda: bir devrim
düşüncesini toptan üstlenmiş ve sonuna kadar götürmek cesaretini göstermiştir.
Öte yandan şiirinde-anlatımında, kullandığı imgelerde, dil tutumunda-düşüncesinin,
hayatının, varoluşunun karşılığını bulmuştur. (…) Nazım Hikmet, şiirini hayatıyla
tam doğrulamış bir şairdir” şeklindeki saptama,- her iki komünistin özgün tarihsel
koşulları ve özgün kişilik farklılıkları bir yana konarak- Can Yücel için de geçerlidir.
Çünkü o bir komünist olarak hayatı boyunca caz yaptı! Düz rakıya dadandığı için
Cankolik olduğu doğrudur. Ama gerçekte, cazkolik bir şair, muhalif olarak yaşadı.
“Yaşasın Caz’ın getirdiği Devrim!” dizeleri diyalektik rastlantılar hanesine
yazılamayacak kadar taammüt ürünüdür. Caz onun için dünya görüşüdür. Bu
nedenle, Can’da peşrev olmaz, ne çıkarsa caz, caz’da peşrev olmaz ne çıkarsa
Can’dır.
Evet, bana sorarsanız o bir komünist olarak siyaset yapmaya devam ediyor Can
Yücel. Şiirler yazmaya devam ediyor… Bunu da nereden çıkardınız diyenlere, ben
Can Yücel’in yalancısıyım, diye yanıtımı çoktan hazırladım bile. Ben onun “İkebana”
şiirinin yalancısıyım:

“Bir adam n’a’a’pabilirdi?
Ya ölür papatyaya karışır Ya da siyasete…
İkisi de ölüm olduğuna göre
Güllere karışması daha doğru değil mi?
Hem o da rengini iyi seçersen
Bir bakıma bir siyasettir hoş.”

Ezcümle, Can Yücel’i klişe haline getirip “yanlış sevmeye” yani “severek
cezalandırmaya” itiraz ediyorum. Ve torunu Alibey’in dedesi toprağa verilince
söylediği “Dedemi nereye ektiniz?” cümlesinden el alarak söylersem; onun şiirleriyle
yeniden tanışmak için CANkolojik bir kazı gerekiyor... Demem o ki Can Yücel şiirinin
içi açılmamıştır...
Bütün güller ona… “İnsanım ben… Ve tanığım / Kendim olan o tansığa” diyen Can
Yücel’e… Tez görüşelim diye peşinden bir kova şiir, bir kova aşkdeniz döküyorum…

Fotoğraf: MUHAMMET GÜZEL

CEMAL SÜREYA'ya göre CAN YÜCEL şiiri

"ARGO VE KÜFÜR
BİR ARINMA
İŞLEMİDİR
CAN YÜCEL'DE"
“Zekânın iyi niyeti” diye özetleyebiliriz Can Yücel’in şiirini. Gerçi onun yapıtı birkaç
çekirdek üstüne birden kuruludur, ama böyle diyebiliriz. 1950’de yayımladığı
Yazma adlı kitabından sonra bir sürü dergi ve gazetede ortaya koyduğu verimlerle
bu ada yakışır bir görünüm kazandı. İroniye dayanan bir şiir onunki. 1940’tan önce
de şiirimizde, çok geniş anlamda bir ironiye rastlanıyordu belki; ama asıl yürürlüğe
girmesi, türün yapısı içine sımsıkı yerleşmesi o tarihten sonra olmuştur. Divan
edebiyatı kapandıktan sonra art arda gelen yenilikler, şiirin türlü planlarda et
kazanmasını önlemiş, iğreti kalmış, arada büyük şairler yetiştirmesine rağmen, bu
sanatın kendisine uygun bir ekonomi kurmasını sağlayamamıştır. İroninin var
olması için bir sanatta düşünce ortamının bulunması yetmez, o ortamın belli bir
gelişme düzeyine varması, zenginleşmiş, her türlü çağrışım örgüsünü kurmuş
olması da gerekir. Divan edebiyatında, kendi ölçüleri içinde, bir ironi uygarlığının
varlığını, buna karşılık, Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatının bu yönden
yoksunluğunu biraz da bununla açıklasak yeridir. İroni, şiirin en yüce aşaması
değildir elbet, hem hiç değildir; ama ironiye şiirin belli bir gelişim düzeyinden
sonra rastlanabildiği de bir gerçek. Bunun için değil midir ki Namık Kemal başka
şiirlerinde tutturduğu sanat ve etki düzeyini sözgelimi Deli Hikmet’le birlikte
yazdığı söylenen parçalarda hemeninden yitirivermiştir. Abdülhak Hamid’deki
abartmalar, bugün bir yerde mizah özelliği taşıyor görünse bile, aslında, bunlar,
pek ciddi bir tavrın ürünleridir. Recaizade Mahmud Ekrem’in Fransızca kelimeleri
kafiye tutarak söylediği şiirler de öyle. Servet-i Fünun’dan sonraki şairlerde ise yer
yer ironik davranışlar görülür, ama belirsiz ya da önemsiz çıkışlardır bunlar.
Taşlama düzeyinden çıkmamış, yerginin kanadı altından ayrılmamış örneklerdir.
Daha çok “güldürü” öğesinin çevresinde dönerler. Bir çeşit mizah için mizah
çabası içindedirler. Şiirsel bir onur taşımazlar, zaten taşımak istedikleri de yoktur.
Rıza Tevfik’in, Fazıl Ahmet Aykaç’ın şiirlerindeki mizah öğesi hiçbir doğa ya da
insan görüşüyle ilintili olmadığı için yetersiz kalmıştır. Edebiyatımızda, tabii daha
çok şiirimizde, ironi rastlansal bir tavır olarak kalmıştır. Ahmet Muhip Dıranas’ın
bile “Fahriye Abla” şiirini mizah olsun, şaka olsun diye yazdığı söylenir. Yalnız
Mehmet Âkif’te sadece kendi şiiriyle açıklayabileceğimiz ironik bir tavır buluyoruz.
Birçok şiirinde kendini alaya alan bir ermiş tavrı var onun. Ne var ki Mehmet Âkif’in
bunun bilincinde olduğu söylenemez. Oysa, Vladimir Jankeleviç’in İroni adlı
yapıtında belirtildiği gibi, ironi, temelde sağlam bir bilinci gerektirmektedir. Aynı
yazar, ironiyi gerçek bir sanatçı için fazla ahlaki, gerçek anlamda komik için fazla
yırtıcı buluyor.
Bu anlamda bir bilinçle birlikte ironinin şiirimizde 1940’lardan sonra var olmaya
başladığı kuşkusuzdur. Yeni şiirin eski şiiri bütünüyle yıkmaya başlaması,
düşünceden ve nesir öğelerinden, yani bir bakıma şiir olmayandan yararlanılarak
yapılmıştır. “Alay”, bir silahtı 1940 kuşağının elinde. Can Yücel bu ortamda şiire
başladı ve şiirin değiştirilmesinin, insanın ve dünyanın değiştirilmesi sorununa ya
da bilincine kavuştuğu bir ortamda gelişti. Üniversitede Yunanca-Latince
okumasının, “Sokrates gibi bir domuza” kaydını yaptırmasının da bunda bir rolü
olmuştur elbet. Zekâ aklın kurallarına uyarak iyi niyetini yerine getirmek
istemektedir onda.
Yine de, bir başka yönde duyarlığa sığınmaya çalışan bir şiiri var Can Yücel’in.
Gülümser ve gülümsemesi “göçmen kuşlar gibi bir gülümseme”dir. Zekâsı bir
yerde duyguya dönüşecek gibidir. Kendisi de bunun bilincindedir. “Akıl ki en
incesi duyuların” diyor “Kayıtlı” adlı şiirinde. Çıkış noktasından itibaren bir devrim
isteğiyle, bir moral önerisiyle yüklüdür. Bu istekle, bu öneriyle başı dönüyordur.
Bunu şiirin en beklenmedik anlamlarında da elden bırakmaz. Onun tavrı yergi gibi
görünse de, aslında, hep bir güzelleme olarak belirir bu yüzden. Bu yandan
alınırsa, ironi, Can Yücel’de aşırı ve sapkın ürünlerini, yan ürünlerini getirmez.

Sözgelimi azgınlaşarak sinizme kaymaz, ya da kendi yapmacıklarını (feinte)
yaratmaz. Oysa bir Salâh Birsel’in şiirinde, bir Metin Eloğlu’nun şiirinde bu
geçişi görürüz. Metin Eloğlu romantikin tersidir; Salâh Birsel’in romantizmle
de tersiyle de bir ilgisi yoktur; Can Yücel ise bir çeşit romantiktir. Metin
Eloğlu’da şiir bir yerde ipini koparır, ironi öğesi taşarak başlangıçta var olan
moral öğeyi çatlatır, sinizme gider. Salâh Birsel’de zaten moral kaygı hiç
olmamıştır; ondaki ironi taşkınlığı, bencilleşerek yapmacıklar içinde
dönmeye, yalnız kendisiyle açıklayabileceğimiz arabeskler meydana
getirmeye başlar. Metin Eloğlu rezalete meydan okur, teke tek oynaşır onunla;
Salâh Birsel için rezalet önemli değildir, ama yine de, nedense, rezaletten son
noktada sıyrılmayı isteyen bir çaba gösterir. Can Yücel sevecen ve aldırmaz
bir tavırla kabullenir rezaleti. Bu noktada Salâh Birsel’in şiirinde ikiyüzlü bir
kibir, Metin Eloğlu’nunkinde yüzsüzcene bir parıltı vardır. Can Yücel’se her
şeye rağmen iyi yüzlüdür. Bu belki de, onun şiirinin henüz tamamlanmamış,
bir çember halinde uç uca gelmemiş olmasındandır. Fransız şairi Toulet’nin
bir yazısını okumuştum; kadınların ironiden pek hoşlanmamalarına tutulan bu
şair şöyle diyordu o yazıda: “Kadınlar ironinin altında aslında büyük bir
sevecenlik yattığını bilselerdi ne severlerdi onu kimbilir?” Can Yücel’deki
ironi bu ölçü içinde var.
Hem sonra, onun şiiri tamamlansa da, uç uca gelse de ironinin aşırı
bölgelerine geçmeyeceğine ilişkin kanıtlar da gösterebiliriz şimdiden.
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CAN YÜCEL ŞİİRİNDE İRONİ
1955’te Pazar Postası’nda yayımladığı “Bulanık Suda Balık Avlamak”
başlıklı yazısından bunun ipuçlarını çıkarabiliriz. Balıkçı için asıl olanın
ağın güzelliği değil, tutacağı balık olduğunu anlatır o yazısında; şiirde
kelime-görüt (imge)-anlam üçlüsünün birbirine dayanarak işlemesini
gerekli görür. Nedir anlam? Can Yücel’in şiirlerinden bunun çok geniş bir
şey olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Sözgelimi onun şiirinde anlam,
dünyanın değiştirilmesidir. Bu ana fikre ne kadar uygun yapıt verilirse,
anlam o kadar büyümektedir. Başka bir şair için ana düzey başka olacak,
onun anlamı olması için olanaklar ve yollar da değişecektir. Kısacası,
anlamı genel bir uyum, aynı zamanda şairin kişiliğinde özelleşmiş bir uyum
olarak anlıyor Can Yücel. Bunun için de çok geniş bir alanda at oynatıyor.
Papirüs’te yayımladığı “Sav” adlı şiirde şöyle bir mısra var: “Birey broyy
olunca.” Ne demek bireyin broyy olması? Bir ünlemdir broyy. Türkçe
sözlükte karşılığı verilmemiş. Türkülerde rastladığımız bir ünlem. Yiğitçe,
çoğulca, kesin ve dikine bir anlam bütününe sahip bir ünlem. Bireyde
broyy özelliği olsun, birey broyylaşsın istiyor Can Yücel. Bunu da şiirsel
planda daha ileri iterek “birey broyy olunca” biçimine getiriyor. Aslında
çok soyut bir mısra bu. Ama Can Yücel için genel bir özel uyumu
tutturduğu için anlamlıdır. “Sevgi Duvarı” şiirinin her kıtası şu mısralarla
bitiyor: “Ne kadar rezil olursak o kadar iyi”; “Ne kadar kötü kokarsak o
kadar iyi”; “Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi”. En yalın, en ilkel
yaşamayı bile şu içinde yaşadığımız düzenden yeğ tutuyor. Aslında bu
şiirde önerdiği şey rezillik, kötü koku değildir elbet. Tersiyle anlatıyor Can
Yücel. “Sokrates domuzu” gibi. Türkçe Sözlük’teki ironi tanımındaki gib.
Argo ve küfür bir arınma işlemidir Can Yücel’de. Kötülüğe, kötü düzene
karşı aşılanmak için kutsal’ı delik deşik eder. Tabii eski kutsal’ı. Ve yeni
kutsal adına. Bu yüzden sürekli olarak tarihsel olaylarla bugünkü olayları iç
içe işler. Şiirsel eylemini kurmak, sürdürmek için en elverişli yolu
seçmiştir: parodi. Gerçekten de parodi toplumsal eylemle şiirsel eylemi
birleştiren uygun bir yoldur. Tarihi, gazete güncelliğine getirir. Bunu
yaparken halk kaynaklarına, halk ağzına, daha çok halk türkülerinin
deyişlerine yaslanır. Belli yerleri, belli adları, belli ağaçları mozayik olarak
kullanır. Ama bu genel plan içinde çok değişik, hatta bir yerde gereğinden
fazla kalabalık tekniklere başvurur. Gerçekten, Can Yücel kadar değişik
teknikler kullanmış başka şairimiz yoktur diyebiliriz. Yazma’dan sonraki
şiirleri kitap halinde toplansa bu daha iyi görülecektir.
Çevirmenliğiyle şairliği arasındaki sıkı bağdan mı ileri geliyor bu? Öyle
gibi. Can Yücel, çevirmenliğiyle şairliği birbirine karışmış, daha doğrusu
kenetlenmiş bir arkadaş.

Çevirdiği, çevirmeyi düşündüğü yapıtlardan da etkilenmiş, teknikler kazanmıştır
elbet; ama asıl denge ters yönde oluşmuştur: Can Yücel çevirdiği şiirleri
etkilemiştir çoğunca, yani onları yeniden yazarken kendi şiirini onlarda yazmış,
şiirsel malzemenin önemli bir kısmını çoğunca onlara yatırmıştır. Ve bu onda şiir
çevirisi yapan başka şairlere oranla çok fazla ölçüde olmuştur. Öyle ki çeviri şiir
olarak yarattığı yapıtlar kendi adıyla yarattıklarından daha üst bir düzeyde gibi
görünebilmiştir. Nasıl açıklamalı bu durumu? Ben “özgecilik” sözünden başka bir
şeyle açıklayamıyorum.
Can Yücel’in şiiri ancak içten olduğu kanıtlandıktan sonra şiirsellik kazanacak bir
şiir. Can Yücel her şeyiyle kanıtladı bunu, şiirde de, politikada da, özel hayatında
da. “Dağda bayırda pazarda.” Bir gün şöyle demişti: “Şiir, hayatı çok hızlı bir
şekilde anlatmaktır.” Sonra da eklemişti: “Tabii, daha iyi bir dünyanın kurulması
amacıyla.” Bu iki cümle kendi şiirinin tam bir tanımıydı. Birinci cümle de her türlü
şiirin, bütünüyle şiirin. Ama devrim sürecine girmiş bir toplumda elbette ikinci
cümle de yalnız şiir, sanat için değil akla gelebilen her şey için söz konusudur.
Bugün ülkemizde havagazı bile, çıra bile, daha iyi bir dünyanın kurulması
amacıyla yanıyor. Devrimci eğilim, şiire dıştan gelen bir şey değil; şiirin
kendinden, kendi varlığı, gerçeği, bir özelliğidir devrimcilik. Kurulu düzenin
değerlerini kovarak, eskiterek, yıpratarak işler şiirin çarkı. Devrim sürecinde bu
temel özelliğin öne çıkması kadar doğal ne olabilir? Can Yücel, devrimi, kavgayı,
temel bir yaşama koşulu olarak kendi bireyselliğine indirmiştir; kurulu düzenin
sıkısında “helâk olan”ın acısındadır.

İyidir diyorlar
İnanmıyorum.
Hoş kötü deseler de kabulüm.
Ama gözgöze geliyoruz da bazı
Dağda bayırda pazarda
Kahroluyorum reis
Kahroluyorum.
Can Yücel son yıllarda daha soyut şiirler yazıyor. Bunu genel gidişe uymakla
açıklayamayız. Çünkü şiirimizde genel bir somutlanma eğilimi var şu günlerde. Yoksa
bu Can Yücel’in sanatının gelip dayandığı bir aşama mıdır? Bir yerde öyle. Ama bu
aşamanın zorunluluğu epey söz götürür. Can Yücel şiirini öyle soyut noktaya getirdi
ve bu arada halk kaynaklarından yararlanmaktan öyle bir vazgeçmedi ki tuhaf bir
durum çıktı ortaya. Halk kaynakları kendilerine yabancı gelebilen bir ortama girdi;
ancak kişisel, özel bir dilin kaldırabileceği bir ortama. Başka bir yoldan Metin Eloğlu da
aynı noktaya geldi.
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Can Yücel, belki de bu yeni durumu farkettiği için olacak,
şimdilerde özel bir dil yaratma çabasını da sürdürüyor. Ancak halk
kaynaklarından devşirdiği dille yaratmak istediği özel dilin
çatışması (birleşmesi değil) onu yeni bir güçlüğün eşiğine getirmiş
bulunuyor şimdilerde. Sanıyorum bir tehlikedir bu. Can Yücel bu
tehlikeyi nasıl savuşturacak, merak ediyorum. Yine de onun yüksek
şiir ve dil beğenisine güveniyorum.
Can Yücel’in çok değişik şiir biçimleri denediğini belirtmiştim. Bu
onun değişik türlerde doruk şiirler yazmasını sağlamıştır. 1956’da
Yeditepe’de yayımladığı “Sevgi Duvarı” adlı şiiriyle 1964’lerde
Dönem dergisinde yayımladığı “Oscar Wilde” şiiri gibi.
Ne var ki şiirimizde bunca etkiler dağıtmış, bunca var olabilmiş
böyle bir şaire sanat dünyamızca tam hakkı verilmiş değil. 19401969 arasındaki dönemi onsuz düşünmek büyük bir eksiklik olur
kanısındayım; böyle olduğu halde yoklukları Türk şiirinde bu
eksikliği duyuramayacak ya da bunca duyuramayacak birçok
arkadaş ondan fazla değerlendirilmiştir.
Can Yücel’in şiirsel çemberini uç uca getirmiş olmadığını söyledim
demin. Bunu bir kusur olarak söylemedim. Bence bu da onun
belirgin bir özelliğidir. Yoksa bütünüyle ele alındığında kim var
aramızda ondan daha şair olan?
Kim var bu “uykuda ağır düşte hafif” adamdan daha dobra?

CEMAL SÜREYA
Papirüs, Mart 1969
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CEMAL SÜREYA PARKINDA
Bir Kasım güneşlisinde
Meclisin o askeri duvarının
Dibinden geçip
Geldim oturdum karşına senin…
Hiç bu kadar mülk sahibi olmamıştın.
Epiy bir yüzölçümün var
Bir basket sahan
Çocuk bahçen
Havuzun
İki kutu gibi helan
Akasyaların var
Sunay Akın’ın dediği gibi
Gülcemallerin solmuş
Biz de gelecek yazı bekleriz
Tek tük de çimen yeşili var serpili
Çocuklar okulda şimdi
Ama okuldan kaçmış liseliler var
Kırıştırıyorlar
Arabalar da vızır vızır etrafında
Olsun.
Sen geceleri çıkarsın zaten ortalığa
Bankların üstünde eski aşklarınla
Al takke, ver külah
Parkın sana kutlu olsun.
İkibin’e Doğru Dergisi, Aralık 1991
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Dünya öküzün boynuzları üstünde dururmuş
Her kıpırdayışında öküz, deprem olurmuş
Oysa dünya, halkların omzu üstünde durur
Kıpırdasın da gör.
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